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10 hybných sil dle konference OECD
1. Vzdělávání
2. Digitální konektivita
3. Decentralizované energetické systémy
4. Zdravotnické služby
5. Rozptýlená výroba
6. Změna hodnotového systému
7. Internet věcí a cloudové technologie
8. Používání dronů
9. Nové technologie produkce jídla
10. Autonomní řízení vozidel



Ad 3. Decentralizované energetické systémy 
Potenciál efektů: průměrná obec dosáhne značných 
efektů již modernizací  tzv. Demonstrátoru
§ úspora energie - 945 MWh/rok
§ úspora škodlivých emisí - 1105 t CO2/rok 
§ ekvivalent úspory lesa - 110 ha lesa
§ praktické příklady v místě - výchova a vzdělání dětí i 
dospělých 
§ osvěta na dosah - besedy s odborníky, on-line digitální 
přehled výsledků
§ změna myšlení
§ hmatatelné efekty pro veřejnost
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Inovační broker (IB): Municipality, 
stakeholdři a další hráči (1)

Sbírají data pro Analýzu problémů a potřeb

Audit indikátorů pro Chytrý venkov =  
stanovení „chytrosti obce“

Prioritizují své potřeby do Strategického 
plánu nebo jen do zpracované Analýzy



IB: SW databáze, dat.platforma (2)
IB vkládají identifikované potřeby v předepsané šabloně

Do databáze vstupují registrovaní experti/* a vybírají si podněty

Po vypracování do schválené šablony vkládá zpět do databáze

IB validují zpracování podnětu k proplacení

Odpadají provozní náklady, platí se jen návrhy řešení a údržba 
databáze

S vloženými podněty, ale hlavně návrhy řešení, lze dále pracovat

S plněním databáze klesají náklady na návrhy řešení (typizované 
návrhy)

/* Experti z neziskového i ziskového sektoru, OSVČ



IB: MMR - Odbor RP (3)

Koordinační úloha, určování směru a obsahu

Finanční zajištění implementace

Sběr dat za ČR pro potřeby výkonu státní 
správy, ŘO EU fondů, krajů, municipalit …





Motto:                   

Chytrý venkov 
není výsledek, ale 

proces …
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